PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat)
1.§
Az Alapítvány adatai

Az Alapító adatai: Mecsek Egyesület (7623 Pécs, Rét u.8)
Pécsi Törvényszéki nyilvántartási sz.: 1028 közhasznú szervezet
Alapítvány neve: PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány jogállása:2001. november 13-tól közhasznú szervezet
Az Alapítvány székhelye:7623 Pécs, Rét u. 23
Nyilvántartási szám: A Pécsi Törvényszéken 1382

2.§
Az Alapítvány célja

Az Alapítvány célja: A pécsi szén és uránbányászati emlék megőrzése. Az ennek érdekében
szükséges teendők kezdeményezése, összehangolása és megvalósításának szervezése, az
anyagi és civil források biztosításával.
A kuratórium az Alapítvány vagyonát az alábbi célokra használhatja fel:
-a térségnek a bányászati múlthoz kötődő, bányászat iránt érdeklődő intézményeinek,
gazdasági társaságainak, civil szervezeteinek és a társadalom tagjainak a mozgósítása az
alapítványi célok esetenkénti és folyamatos anyagi és közreműködő támogatása érdekében,
-a bányászati múltra vonatkozó levéltári és tudományos kutatások támogatása, a személyes
emlékek összegyűjtése, feldolgozása,
- bányászati emlékhelyek felkutatása, megjelölése és fenntartása, látogatásuknak a turisztikai
és városnéző programokba való illesztésének az elősegítése,
-a még meglévő, arra érdemes bányászati épületek helyi védettségének az előmozdítása,
-a városi központi szén és uránbányászati emlékmű létrehozása,
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-emléktáblák elhelyezése, megörökítésre érdemes személyekről és helyekről,
-közterületek elnevezésének kezdeményezése a bányászati múlt jeles személyeiről,
-a tanuló ifjúság bányászati múlt iránti érdeklődésének felkeltése, tevékenységének
támogatása ösztöndíj biztosításával, pályázatok kiírásával,
-célokkal kapcsolatos rendezvények, kiállítások szervezése, ilyeneken való részvétel
támogatása,
-kiadványok, könyvek megjelentetése, támogatása,
-helytörténeti és szakmai folyóiratokban való rendszeres publikálás szervezése, támogatása,
-egyéb az alapcélhoz illeszkedő feladatok megvalósítása, amennyiben ahhoz a források
biztosíthatók és azokat a kuratórium egyhangúan elfogadja.

3.§
Az Alapítvány közhasznú feladatai, azok főbb tevékenységi köre és
jogszabályi háttere

Az Alapítvány, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontjának
megfelelően közhasznúnak minősülő kulturális és bányászati örökség megóvási,
műemlékvédelmi természetvédelmi, környezetvédelmi, köznevelési és ismeretterjesztési
feladatokat végez, melynek főbb tevékenységi körei a következők:
Kulturális és bányászati örökség megóvása, műemlékvédelem
Közreműködik bányászattal kapcsolatos tárgyi és személyi emlékek ápolásában,
gyűjtésében, emlékhelyek megőrzésében, fejlesztésében, bemutatásában, ismeretterjesztői
munkában, összhangban a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 62.
§-val, a bányászatról szóló 1993 évi XLVIII törvény 43§-44§-val valamint az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló
212/2010 (VII.1) Korm. rendelet 84 § g.) pontjával, a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény 61/B §.(3) bek., és 64. §-val, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és
hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontjaival, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjával.
Természetvédelem, környezetvédelem
Közreműködik természetvédelmi, tájvédelmi, kulturális örökségvédelmi döntések szakmai
előkészítésében; önálló javaslatokat dolgoz ki, közreműködik védett természeti értékek
megóvásában, különösen a bányászati emlékek, egyedi tájértékek megőrzésében,
felújításában, kiépítésében vesz részt, összhangban a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény 56. § h.) pontjával és a 64. § (1) bekezdésével, a környezet védelemének
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általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. §, 12. §, 38. §, 46. § és 48/a § (3)
bekezdésével.
Köznevelés, ismeretterjesztés
Közreműködik a bányászati múlthoz kötődő köznevelési, ismeretterjesztési feladatok
ellátásában, szak és egyéb könyveket, kiadványokat szerkeszt és jelentet meg, illetve
támogatja kiadásukat, előadásokat és rendezvényeket, továbbképzéseket, utazásokat szervez
összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) bekezdésével és
4. § (1) bekezdés a)-u) pontjaival, végzi a természet- és környezetvédelmi oktatás
támogatását összhangban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 56. § c, d, f,
h, i pontjaival és 64. §-val, a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 53. § és 54. §-val, a muzeális intézményekkel kapcsolatos feladatokban való
közreműködés összhangban a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 69.§-val.

4.§
Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása
Az alapító a 2.§-ban meghatározott célok elérése érdekében a jelen alapító okirat aláírásától
számított nyolc napon belül a Bank Austria Creditanstalt banknál megnyitott 1094000000000014-89420004 sz. bankszámlán egyszeri utalással elhelyez összesen 100.000.-Ft-ot.
Az alapítói vagyon összesen 100.000.-Ft, azaz egyszázezer Ft.
Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat
4.§-ában meghatározott feltételek szerint a csatlakozók hozzájárulásaival valamint a kezelő
szerv gazdálkodásának eredményével. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő
szervet (kuratórium) illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe
fektetheti, kötvényt, kincstár vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait szolgáló
jövedelmező vállalkozásokban vehet részt. Az Alapítvány váltót illetve más hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Az Alapítvány céljainak a megvalósítására az alapítvány induló vagyona, valamint az azt
meghaladó vagyona (tehát az induló vagyon hozadéka/kamat, osztalék stb.) valamint a
későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, adományai és azok hozadéka használható fel.
Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében nyújtott közhasznú szolgáltatásait az
Alapítvány alapítója, kuratóriumi, valamint felügyelőbizottsági tagjain kívül bármely más
harmadik személy is igénybe veheti.
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Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat
útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak
odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy
szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben
hasznosítható eredményt ígér. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményének mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre
meghatározott nyertese van. Az Alapítvány vezető tisztségviselőt, támogatót, önkéntest
valamint e személyek közeli hozzátartozóját - bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti
Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt
csatlakozhatnak, ha a 2.§-ban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel
hozzájárulnak és jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot
írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozót az alapítói
jogok és kötelezettségek az alapító okirat módosítása és a kuratórium tagjainak kijelölésére
és visszahívására vonatkozó jogok kivételével megilletik .
Az Alapítvány bevételei:
a) az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére
bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) az Alapítvány működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb
felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
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Az Alapítvány bevételeit, költségeit ráfordításait (kiadásait) a fenti részletezésben
elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
Az Alapítvány közhasznú jogállású szervezetként kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.
Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával,
mint mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót
készíteni.
Az éves beszámoló jóváhagyása a kuratórium feladata, a döntés meghozatalára az alapító
okirat 5.§ (4) pontjában meghatározott rendelkezések az irányadóak.
Az alapítvány köteles az éves beszámozó jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium kizárólagos
hatáskörébe tartozik, annak elfogadására az alapító okirat 5 § (4) pontjában meghatározott
rendelkezések az irányadóak.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges 2011. évi CLXXV.tv. 32. § szerinti
adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztségek felsorolását.
Az Alapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját,
valamint közhasznúsági mellékletét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon letétbe
helyezni.

5.§
Az Alapítvány működése
(1) A kuratórium
Az alapító az Alapítvány céljainak megvalósulásával, tevékenységének irányításával, az
alapítvány képviseletével és vagyonának kezelésével határozatlan időre kuratóriumot bíz
meg. A kuratórium 7 tagból áll. A tagok maguk közül határozatlan időre elnököt
választanak. A kuratórium, mint az alapítvány képviseletét és a vagyon kezelését ellátó
természetes személyekből álló testület jogosult az alapítványi vagyon feletti teljes körű
rendelkezésre, beleértve a vagyonnal való vállalkozást, vagy bárminemű hasznosítást az
alapítványi célok érdekében.
A kuratórium elnöke: Sallay Árpád 7621 Pécs Mátyás Kir. u. 6, a.n.:Götz Mária
A kuratórium tagjai:
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Pálffy Attila 7624 Pécs, Budai D u.8, a.n: Szabó Eszter
Pusztafalvi Gábor 7624 Pécs, Kodály Z.u.23, a.n. Bodonyi Terézia
Rábay Ottó 7635 Pécs, Donátusi u. 73, a.n.: Szántó Rózsa
Schaller Károly 7623 Pécs, Rét utca 23, a.n.: Hercegfi Borbála
Szirtes Béla (tiszteletbeli elnök) 7624 Pécs, Buday D. u. 10, a.n.:
Marksz Mária
Varga Mihály 7635 Pécs, Panoráma dűlő 33, a.n.: Pfeffer Anna.
A tiszteletbeli elnöki címmel sem jogok sem kötelességek nem járnak.
A kuratórium tevékenységét az alapító által kijelölt titkár segíti, aki tagja a kuratóriumnak.
A kuratórium titkára: Schaller Károly 7623 Pécs, Rét u. 13, a.n.: Hercegfi Borbála
A kuratóriumi tagság megszűnik az illető személy lemondásával, halálával,
cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával, a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével és az alapító által visszahívással, abban az esetben, ha tevékenységeivel
az alapítvány célját és működését közvetlenül veszélyezteti. A kuratóriumi tagság
megszűnése esetén az új tag kijelöléséről az alapító 30 napon belül határoz.
A kuratórium tagjai jogosultak igazolt költségeik megtérítésére, az ügyviteli
adminisztrációs munkát végzők a teljes létszámú kuratórium egyhangú szavazata alapján
évente egy alkalommal tiszteletdíjban részesülhetnek.

(2)A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
1. Az Alapítvány vezető tisztségviselője csak büntetlen előéletű, nagykorú személy lehet.
a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
c.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
d.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
e.)Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.
f.) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító
okirat eltérő rendelkezése semmis.
2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
3. Az Alapítvány döntéshozó szervének, ügyvezető szervének a határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(3) Az Alapítvány képviselete
A kuratórium elnöke gyakorolja az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

Az Alapítvány jegyzése:
Az Alapítványt, mint jogi személyt hatóságok és harmadik személyek felé teljes körű
felhatalmazással a kuratórium elnöke önállóan képviseli. Az elnököt akadályoztatása estén
Rábay Ottó tag helyettesíti. Az elnököt helyettesítő tagnak a helyettesítés időtartama alatt
megtett intézkedéseiről az elnök és a kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van. Az
alapítvány bankszámlái feletti rendelkezésre Sallay Árpád elnök, Rábay Ottó kuratóriumi
tag, Szirtes Béla kuratóriumi tag jogosult.
(4) A kuratórium feladatai
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Gondoskodik az alapítvány vagyonának gyarapításáról, az alapító okiratban foglalt célok
megvalósításáról.
A kuratórium dönt hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben, úgymint
- adományok, támogatások elfogadásáról, az alapítványhoz csatlakozásról,
- az alapítvány kezdeményezéseinek megvalósulásáról,
- az Alapítvány szervezeti egységeiről, szervezeti rendjéről,
- elfogadott támogatásokról a jogszabályokban meghatározottak szerint adóigazolást ad.
A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik
személynek okozott kárért az Alapítvány felel.
A kuratórium az Alapító okiratban meghatározott alapítványi célok keretei között jogosult a
támogatandó célokat és a támogatásra szánt összegek nagyságát meghatározni és egymáshoz
képest sorrendiségüket megjelölni.
(5) A kuratórium ügyrendje:
A kuratórium munkáját az elnök irányítja, a kuratórium évi két rendes ülést tart, egyébként
szükség szerint ülésezik. A kuratóriumi üléseket a kuratórium titkára hívja össze, a napirendi
pontok megjelölésével írásban. A meghívók elküldése és a kuratóriumi ülések napja között
legalább 15 napnak kell eltelnie. A kuratóriumhoz írásban benyújtott kérelmeket a titkár
gyűjti össze, azokról az elnököt haladéktalanul értesíti. A titkár köteles a beérkezett
kérelmeket szükség szerint, de legkésőbb a következő ülésen a kuratórium elé terjeszteni.
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet
előterjesztő tag is összehívhatja.
A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, aki az ülés lefolytatását nem
zavarja. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag
aláír, és aminek elkészítése a titkár feladata. Az elkészült jegyzőkönyvek megőrzése,
sorszámmal ellátva, egy példányban lefűzve öt évig, a titkár feladata. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülésen elhangzottakat, a kuratórium döntésének tartalmát, időpontját, és
hatályát illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A kuratórium döntéséről az
érintetteket 5 napon belül írásban kell értesíteni.
A kuratórium jelen alapító okirat kibocsátását követően az alapító okiratban leírtakra
figyelemmel 90 napon belül megalkotja saját működésének ügyrendjét illetőleg az
Alapítvány működési szabályzatát. A működési szabályzatban különösen az alapítványi
célok megvalósítására vonatkozó szabályokat kell rögzíteni. A kuratórium ügyrendjében
kerül szabályozásra a kuratóriumi tisztségviselők és a titkár feladatkörének, jogkörének a
részletezése, az ülés levezetésének, a határozatok dokumentálásának és végrehajtásának a
szabályai.
A kuratóriumi ülés határozatképességéhez négy kuratóriumi tag jelenléte szükséges. A
kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást legkésőbb a következő kuratóriumi ülésen meg kell
ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt a
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határozati javaslat sorsáról. A cél szerinti juttatások felhasználása esetén a jelenlevők
kétharmadának igen szavazata szükséges. Ugyanez a szabály vonatkozik az éves beszámoló
és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására.
A kuratórium határozatairól a titkár köteles nyilvántartást vezetni. (határozatok könyve) A
határozatok könyvébe fel kell tüntetni a kuratórium valamennyi határozatának szó-szerint
szövegét, a határozat sorszámát, meghozatalának idejét, hatályát, a határozatot támogatók és
ellenzők nevét. A határozatok könyvébe történt bevezetést az elnök és egy kuratóriumi tag
jegyzi. Amennyiben nem sikerül döntést hozni, a kuratóriumi tagok véleményét külön írásba
kell rögzíteni és az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
6.§

Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság
Az Alapítvány tevékenységének ellenőrzésére háromtagú felügyelő bizottság jogosult
melynek tagjait határozatlan időre az alapító választja meg.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Bíró József 7624 Pécs, Kodály Zoltán út 7,
a.n.: Bangó Margit,
Lafferton Győző 7625 Pécs Bessenyei u.10, a.n.: Sík Magdolna,
Csősz Imre 7624 Pécs, Jurisics M. u. 12, a.n.: Német Eszter
A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ.
Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy aki:
-

a döntést hozó illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,

-

az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejezésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll ha jogszabály
másként nem rendelkezik,

-

alapítvány cél szerinti juttatásban részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatást - illetve

-

a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelő bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni kell.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. A
kuratóriumtól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A
felügyelő bizottság tagja az Alapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt
vesz.
A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a.) Az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium
döntését teszi szükségessé.
b.) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
A felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül - a
kuratóriumot össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium
összehívására a felügyelő bizottság jogosult.
Ha a kuratórium törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem
teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
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A felügyelő bizottság működése nyilvános. Üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke írásban
hívja össze az Alapítvány székhelyére. Üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két
ülést tart. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. A felügyelő
bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatait titkosan hozza meg. A
felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni., melyről a felügyelő bizottság
elnöke gondoskodik. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelő bizottság tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be.
7.§
Az alapítvány függetlensége

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Politikai pártoktól,
szervezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és ilyet tőlük nem kér és
nem fogad el. Országgyűlési, megyei, fővárosi, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít,
nem ajánl. Az alapítvány a jövőre nézve is kizárja a politikai tevékenység folytatását.
Az Alapítvány nem fogad el olyan jellegű támogatást sem mely céljai megvalósítását vagy
gazdálkodási szabadságát befolyásolná, korlátozná vagy azt más módon irányítaná.

8.§
Az Alapítvány és a nyilvánosság viszonya
Az Alapítvány létrehozásáról, Alapító okiratáról, céljáról, működéséről, az Alapítvány
székhelyén a faliújságra való kifüggesztéssel és az Alapítvány honlapján kiadott
közleménnyel tájékoztatja a közvéleményt.
Az Alapítvány közcélú szolgáltatásaiból, cél szerinti juttatásaiból bárki részesülhet. Ennek
érdekében az Alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatások, támogatás
lehetőségeikről, azok mértékéről és feltételeiről, a beszámolóról a kuratórium az
Alapítvány székhelyén a faliújságra való kifüggesztéssel és az alapítvány honlapján kiadott
közleménnyel tájékoztatja a közvéleményt.
Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba,
hétköznap, előzetes egyeztetés mellett bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot
készíthet. Az Alapítvány székhelyén biztosítani kell az Alapítvány részére címzett íratok
fogadását.
A kuratórium döntéseiről az érintettet postai úton ajánlott levélben értesíti. Amennyiben az
érintett címe ismeretlen vagy a határozat az érintettek tág körét érinti a kuratórium
döntéseiről a kuratórium az Alapítvány székhelyén a hirdetőtáblára való kifüggesztéssel és
az Alapítvány honlapján való közzététellel ad tájékoztatást.
Az Alapítvány éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet,
illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
A kuratórium gondoskodik a beszámoló és a közhasznúsági melléklet éves közzétételéről az
alapítvány székhelyén való kifüggesztéssel és az Alapítvány honlapján való
megjelentetéssel.
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A saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt
követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani.
9.§
Az alapítvány megszűnése
1. Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
2. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
3. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a
megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
4. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc
napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából
vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a
kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
5. A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után
megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
6.A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona
a)Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó
vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és
az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg
az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.
b) Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára
rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a
rendelkezés teljesítése lehetetlen.
c) A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha
az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy
ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány,
egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

10.§
Záró rendelkezések

Az Alapító okiratot az alapító módosíthatja, ez azonban nem terjedhet ki az Alapítvány
elnevezésének, az alapítványi vagyon mértékének módosítására, a vagyonnal való
rendelkezésre, és annak kezelésére, valamint jelen okiratban megfogalmazott alapítványi
célok szűkítésére.
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Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a
célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az
alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.
Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére
irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli
megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.
Az Alapító Mecsek Egyesület jelen módosítást elfogadó közgyűlése a továbbiakban az
alapítói jogok gyakorlását teljes körűen visszavonásig a Mecsek Egyesület Választmányára
ruházza át a Ptk 3:391. § (2) bekezdés a) pontja szerint utalja a Választmány hatáskörébe
az Alapító jogait.
Az Alapítvány működését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban:
Civil törvény), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, a Ptk. és más az alapítványokat érintő
hatályos jogszabályi rendelkezések valamint az Alapítvány Alapító Okirata alapján
folytatja.
Az Alapítvány 2010. február 17–én elfogadott alapító okiratának a módosítását az alapító a
Mecsek Egyesület közgyűlése 2015. február 18-i ülésén fogadta el, mely módosításokat a
létesítő okirat 3.§; 4. §; 5. §; 6.§; 8. § és 9. §-ai tartalmazzák.
Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítónak tudomása van arról, hogy az Alapítvány
nyilvántartásba vételét (változás bejelentést) ill. közhasznú szervezetté minősítését a Pécsi
Törvényszéknél kell kérelmezni, mely iránt az Alapító intézkedik.
A módosított szövegrész félkövér és dőlt betűvel jelezve.

Pécs, 2015. február 18.

Alapító …………………………………………
Mecsek Egyesület képviseletében
Ripszám István
ügyvezető elnök
Ellenjegyzem Pécsett 2015. február 18. napján:

13

